
Informacyjna dla Rodziców/Opiekunów prawnych uczniów/ Uczniów 

Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych  osobowych; 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych  - RODO). 

1. Administratorem danych osobowych jest  Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 z siedzibą przy 

ul. Piasta 14, 05-822 Milanówek. 

2. Inspektor Ochrony Danych w Zespole Szkół Nr 1 znajduje się w siedzibie szkoły: 

tel. (22)7583344, adres e-mail: zs1milanowek@op.pl. 

3.  Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowego procesu edukacji 

i wychowania. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na 

mocy stosownych przepisów prawa. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika 

w szczególności z: 

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r.; 

- Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września1991 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2198); 

- Ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U.2017.59 ze zm.) i Ustawy przepisy wprowadzające 

Prawo Oświatowe Dz.U.2017.60. ze zm.); 

- Ustawy o Systemie Informacji Oświatowej z dnia 15 kwietnia 2011 r. tekst jednolity 

(Dz. U. 2017 r.poz.2159); 

- oraz stosownych aktów wykonawczych. 

 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z odpowiednich przepisów 

prawnych - w celu spełnienia obowiązków wynikających z regulacji dotyczących 

dokumentowania procesu edukacyjnego. 

 

5. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu 

do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 

  

6. Zespół Szkół nr 1 nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach 

marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 

 

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda 

osoba może zwrócić się do Zespołu Szkół nr 1 z prośbą o udzielenie informacji. 

Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

mailto:zs1milanowek@op.pl

